PRSIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN J21O
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-tindang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti
Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri S;pil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dunaksud dalam huruf a dan hvruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tntang Disiplin
Pegawai Negcri sipil;
Mengingat

: .1. Pasa1 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tanibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
scbagairnana te1a diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
MEMUTUSKAN: . ..
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Datam Peraturan Pemerinta.h ini yang dimaksud dengan:
1.

Disiplin Pegawai Negeri Sipii adalah kcsanggupan
Pega.vai Negeri Sipil untuk mcnaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan
dan/atau
perundang-undangan
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2.

Pegawai Negeri Sipil yang se]anjutnya disingkat PNS
ada.lah PNS Pusat dan PNS Daerah.

3.

Pelanggaran disipiin adalah setiap ucapan, tulisan,
atau perbuatan PNS yang tidak mena9ti kcwajiban
dan/atau melanggar larangan kctentuan diip1in
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.

4.

Hukuman disiplin adalah hukurnan yang
dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.

5.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur wcwenang
pengangkatan, pemindahan, dan pembcrhentian
PNS.
6. Upaya..
,.

r
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-3Upaya administratif adalah prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya
berupa keberatan atau banding administratif.

7.

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukumari disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum.

8.

Banding administratif adaIah upaya administratif
yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pernberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badari Pertimbangan
Kcpegawaian.

t.

Pasa1 2
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi
calon PNS.
BAB 11
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasa1 3
Setiap PNS wajib:
1.

mengucapkan sumpah/janji PNS;

2.

mengucapkan sumpah/janjijabatan;
3. setia . .
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setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah;
4. mcnaati scgala ketcntuan peraturan perundangundangan;
5 / melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;
6. rncnjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau goiongan;
8. mcmegailg rahasia jabatan yang menurut siiatriya
atau menurut perinta.h harus dirahasiakan;
9 bckerja dengan jujur, tertih, cermat, dan
bersemangat untuk kcpentingan ncgara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasanriya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pcmerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;
1 1. masuk kerja dari menaati ketentuan jam kerja;
12, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. meriggunakan dan memclihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya;
14. mcmbcrikan pelayanan scbaik-baiknya kepada
masyarakat;
15. mcmbirnbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. membcikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengcmbangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
3.

BagianKedua
z

,. ly
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Larangan
Pasal 4
Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang Iain dengan menggurzakan
kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
uiituk negara Iain darz/atau lemhaga atau
organisasi internasional;
4. hekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah;
5. melalcukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
maupun di luar liiigkurigan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;
7. memberi atau menyariggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapurz baik secara Iangsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun uqtuk diangkat
dalam jahatan;
8. menerima hadiah. atau suatu pemberian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan...
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üätu tindäkan yang dapat menghäläiigi ätaü
niempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
diiayani;
1 1. menghalangi bexjalannya tugas kedinasan;
calon
12. membenkan
kepada
dukungan
Prcsiden/Wakil Prcsiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
h.. menjadi pcscrta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peseita kampanye dengan
mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta karnpanye dengan
xnenggunakan fasilitas negara;
13. memberikan
dukungan
kepada
caIon
Presiden/Wakil Prcsiden dergan cara.
a. membuat keputusan dari/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
b. mcngadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
xrienjadi perta pemilu sebclum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS da1am lingkungan unit
keijanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. mexriberikan dukungan kepada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepa1a
Daerah/Wakil Kep!a Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; darx
15. memberikan...
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15. memberikan dukungan kepada calon Kepal.
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a.

terlihat dalam kegiatan kampanye untu
mendukung calon Kepala Daerah/wakil Kepi1;
Daerah;

b.

menggunakan fasilitas yang terkait deng;ii
jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.

membuat keputusan dan/atau tindakan ya:v.
menguntungkan atau merugikan salah sa
pasangan calon selama masa kampany:.
dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepatl;
keberpihakan terhadap pasangan calon
mnjadi peserta pemilu sebelum, selama, da
sesudah masa kanpanye meliputi prtemuar.
ajakan, himbauan, seruan, atau pembe:i;r.
barang kepada PNS daiam Iingkungan ur,.
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

d.

BAB 111
HUKUMAN DIS1PLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasa1 5
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimar
dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasa1 4 dijatu}.
hukuman disiplin.

Pasal 6...

.
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Dengan tidak mengesampingkan ketentuan daiam
peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang
mclakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan; P/
b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. v
(2) Jenis hukuman disip)in ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri daii:
a. teguran lisan;
b. teguran tertuiis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkaIa selama 1
(satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
(4) Jeis hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;
c. pembebasan.

A

4;- A
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c.
d.
e.

pembebasan darijabatan;
pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan
pcmberhentian tidak dengan hormat sebagai
1-NS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Pargraf 1

relariggarayi Tei-hadap Kewjiban
Pasal 8
Hukuman disiplin ringan cebagaimana dirnaksud dala1u
Pasal 7 ayat 2) dijatulkan bag: p.ianggarar. terhadap
kewajiban:
1. setia dan taat serenuhnya kepada Pancasila dan
Undcng-Undang Dasar Ncgara Repub1k Indonesia
Tahun 1945, Ncgara Kesatuan Rcpublik lndonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalaxn
Pasa!
angka 3, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
2 nienaati segala peraturan perundarig-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
3. melaksanak..a tugas kedinasan yang dipercayakn
kepada PNS dengan periuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
4. menjunjung...
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4.

5.

6.

7.

8.

menjunjung tinggi kehonnatan negara, Pernerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Unit kerja;
mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
mernegang rahasia jahatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaiinana dimaksud da1ani Fasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada unit
kerja;
bekerj dengan jujur, tcrtib, cermat, dan
kepntingan
negara
berscmangat
urituk
sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 3 anga 9,
apabila pelanggaran herdnpak negatif pada unit
kerja;
nelaporkan dcngan scgera kepada a.asannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
pemerintah terutarna di bidang kearnanan,
keuangan, dan raateriil scbagaimana dirnaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
rnasuk kerja dan rnenaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 3 angka 1 1
berupa:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak rnasuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari vr
kerja;
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enarn) /
sarnpai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c. pernyataan...

.

-:;.

----

f
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yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama l 1 (sebelas) sanipai dengan 15 (lima
belas) hari kerja;
10. rnenggunakan dan memelihara barang-barang milik
ngara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pe1anggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
1 1. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dirnaksud dalarn Pasa1 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
periiridang-undangan;
12. membiinbir.g bawahan dalani meiaksanakan tugas
scbagaimana dirnaksud dalam Pasa1 3 angka 15,
apabiia pelanggaran dilakukan cJngan tidak
sengaja;
13. inemberikan kesempatan kcpaa bawahan untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
da.am Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilakukan dengan tidak sengaja; dan
14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja.
Pasa1 9
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
1. mengucapkan suinpah/janji PNS sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa1 3 angka 1, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasari yang
sah;

2. mengucapkan...

r
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- 12 mengucapkan surnpah/janji jabatan sebagaimana
dimaksud dalaxn Pasal 3 angka 2, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan ya.ng sah;

3.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila daii
Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pernerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersangkutan;

4.

rncriaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan;

5.

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
cian tanggung jawab sebagaimana dirnak-sud da1am
Pasal 3 a-gka 5, apabila pelanggaran berdarnpak
negatif bagi instansi yang bersangkutan;

6.

menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dari martabat PNS sebagaimana dimaksud da1am
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangk-utan;

7.

mengutamakan kepentingan riegara daripada
kcpentingan seiidiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

8.

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
9. bekeija...
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9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersenzangat
negara
untuk
kepentirigan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya ,/
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuargan, dan materiil sebagaimana dimaksud
da1am Pasal 3 angka 10, apahila pelanggaran
bcrdampak negtif pada iristansi yang
bersangkutan;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kcrja
scbagaiinana dimaksud da1am Pasal 3 angka 1 1
bernpa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama
(satu) tahun bagi PNS yang tidak mazuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 16 (enan bela)
sampai der.gan 20 (dua puluh) hari kerja; /
b. pcnundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
a1asan yang sah selama 21 (dua puluh satu)
sampai ngan 25 (dua puluh lima) hari kerj;
danV
c. pcnururian pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun bagi PNS yarig tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26
(dua puluh enam) sarnpai dengan 30 (tiga
puluh) hari kezja;
12. mencapai sasaraii kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,
apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan 50% (lima puluh perseri);
13. meriggunakan . .

.

4

,

,

PRESIDEN
REPUBLIK IFJDONESIA

- 14 (j) menggunakan dan memelihara bararig-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
rnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
15. membiriibing bavahan daiam melaksanakan tugas
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 angka 15,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
16. rnemberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
d1am Pasa1 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilakukan dengan sengaja; dan.
1 7. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang brwenang sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apa1ia pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan.

Pasa1 10
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pe!anggaran terhadap
kewajiban:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasüa dan
Undang-Undarig Dasar Negara Republik Indonesia
Tahiin 1945, Negara Kcsatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana diniaksud dalain
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggarari berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. menaatj...

.

,r
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2.

menaati segala ketentuan peraturan peruridangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka. 4, apabila pelanggaran berdaxnpak negatif
pada pemerintah dan/atau negara;
3. rnelaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdaxnpak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
oan inartabat PNS scbagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kenentingar. negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 aigka 7,
apabiia pelanggaran berdampak negatif pada
penierintah dan/atau negara;
6. mcmgang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 angka 8.
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
7. bekerja der1gan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemenntah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan dtau merugikan negara atau
Peii1erintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara
9. masuk .

.
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 1
berupa:
o.

penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kezja tanpa alasan yang sah selama 31
ftiga puluh satu) sarnpai dengan 35 (tiga puluh
lixna) hari kerja;
pemindahan dalam rzngka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah bagi PNS yang
menduduki jabatan strukturaJ atau fungsional
tcrtentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai
dengan 40 (ernpat puluh) hari kerja;
pembebasan dari jabatan bagi PNS yang
rnenduduki jabatan struktural atau fungsiona!
textentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai
dengan 45 (cmpat puluh lima) hari kezja; dan
pemberhentian dengan hormat tidak atas
perrnintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengari horinat sebagai ?NS bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 46 (empat puluh enam) hari kezja atau
lebih;

10. mencapai sasaran kezja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud 1a1am Pasal 3 angka 12,
apabila pencapaian sasaran kezja pegawai pada
akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima
persen);

e

11. menggunakan...

.

:.
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r

P Ä
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalazn Pasal 3 angka 13, apabila
pclanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-ur.dangan; dan
13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oieh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara.
Paragraf 2
Pelanggarar Terhadap Larangan
Pasal ] 1
Hukumar. disiplirz ringan sebagaimana dirnakud dalarn
Pasa1 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan:
1. memiliki, menjual, membeli, nzcnggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara, secara tidak sah
sebagaimana dixnaksud dalam Pasa1 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada ur.it
kerja;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lirgkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keunturzgan pribadi, golongan. atau pihak lain yang
secara Iangsung atau tidak langsung mcrugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 arzgka
6, apabila pe1anggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
3. bertindak...
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bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak
sengaja;

4.

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud da1an Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

5.

menghalangi bcrja1annya tugas kedinasan,
sebagairnana dimaksud dalam Pasa1 4 angka 1 1,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
keija.
Parai 12

Hukuman disiplin sedang sebagaimanc. dimaksud dalain
Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pclanggaran terhada
larangan:
. memiliki, menjual, xnembeli, rÅicnggadaikan,
rnenyewakan, atau meminjainkan barang-barang
baik bergerak atau tidai bergerak, dokumeri atau
sura berha.-ga milik negara secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalain Pasa1 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
2.

,

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, tcman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam inaupun
di luar lingkungan kexijanya dengan tujuan untuk
keuntungän pribadi, golongan, atau pihak Iain, yang
secara langsung atau tidak langsung inerugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila peianggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
3. bei-tindak...

,

.
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3.

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaixnana diznaksud dalain Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

4.

mclakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengal<ibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketntuar peraturan perundangundangan;

5.

menghalangi berja1annya tugas kedinasc.n,
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 angka 1 1,
apabila pelanggaran berdampak ncgatif bagi
instansi;

6.

memberikan dukuigan kepada calon
Presidcn/Wakil Pcsidcn, Dcwan perwakilari Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwaki1an
Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai
pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye
dengan znenggunakan atribut partai atau atribut
PNS, sebagai peserta kaxnpanye dengan
mengcrahkan PNS lain, sebagaixnana diinaksud
da1am Pasa1 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan hurui
c;
memberikan dukungan kepada ca1on
Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan
kegiatan yang rnengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan ca1on yang meiijadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye mcliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kcpada PNS dalam
lingkungan unit kcijanya, ariggota keluarga, dan
masyarakat scbagaimana dimaksud dalain Pasal 4
angka 13 hurufb;

7.

8. membenkan.:.

2

r
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memberikan dukungan kcpada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14;
dan

9.

memberikan dukungan kepada alon Kepa1a
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat
dalani kegiatan kampanye untuk mendul:urig calon
Kepata Iaerah/Waki1 Kepa1a Daerah seLta
mengadakan kegia.an yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pexnilu scbelum, selama, daii
sesutiah masa kampanye mcliputi pertemuan,
a,jakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalain lingkungan unit kcijanya,
anggota keluarga, dan masyarakat .sebagaimana
diinaksud dalam Pasa1 4 angka 15 huruf a dan
hurufd.
Pasa1 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pe1anggaran terhadap
larangan:
1.

menyalahgunakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 4 ungka i;

,

2.

menjadi pe..antara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kcwenangan orang Iain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 2;
3.tanpa...

»;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tanpa izin Pemerintah menjadi pcgawai atau bekerja
untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasiona1 sebagaimana dimaksud da1am Pasal 4
angka 3;
bekeija pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
mcmiliki. menj ual, membeli, menggadaikan,
nxcnyewakan, atau rneminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabia pelanggaran berdampal< negatif pada
pernerintah dan/atau negara;
melakuka.n kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar ]ingkungan kexjanya dengan tujuan tntuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yaxig
secara 1angsung atau tidak langsung merugikan
ncgara scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 angk2
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemex-intah dan/atau negara;
mernberi atau mnyanggupi akan incmben sesuatu
1<epada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
da1arn jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1
4 angka 7;
menerima hadiah atau suatu pembcrian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaBnnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
meiakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakarx yang dapat menghalangi atau
mempersuiit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundarigundangan;
10. menghalangi...
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hexjalannya

tugas

kedinasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 1,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pcmerintah dan/atau negara;
1 1. memberikan

dukungan

kepada

ca1on

Presiden/wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwalcilan
Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta
kaznpanye dengan xnenggunakan fasilitas negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pzsa1 4 angka 12
hurut d;
12. memberikan
dukungan
kepada
ca1cn
Presiden/Wakil Presiden de.gar caa menibuat
keputusan dan/ atau tindakarz yang menguntungkan
atau merigikan salah satu pasangan caloiz slama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 13 hurufa; dan
13. memberikan dukungan kepada calori Kepala
Daerah/Wakil Kepa1a Daerah, dengan cara
menggunakari fasilitas yang terkait dengan jabatan
dala.m kegiatan kampanye dan/atau membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan ca1on sclama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalazn
Pasa1 4 angka 15 hurufb dan hurufc.
Pasal 14
Pelanggaran terhadap kewajiban n1asuk kezja dan
menaati ketentuan jam kczja sebagaimana dimaksud
da1am Pasa1 8angka 9, Pasa1 9 angka 1, dan Pasa1 10
angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir
tahun bcrjalan.
Bagian Keernpat...
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Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 15
(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukurnan disiplin
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon
I dan jabatan lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
di.maksud dalarn Pasal 7 ayat () huruf b, huruf c,
hurufd, dan hurfe.
(2) Penjatuhan hukurnan disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16
(1) Pejalat Pembinc. Kcpegawc.ian Pusat rncnetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana d!rnaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsiona1 umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
scbagaimana diinaksud da1am Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan hurufe;
4. struktural...

,
-

-. .

.
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10. menghaJangi
berjalannya
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 1,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
peinerintah dan/atau negara;
1 1. memberikan

ca1on
dukungan
kepada
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwaki!an Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta
kampanye dengan rnenggunakan fasilitas negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12
huruf d;
kepada
calon
12. membenkan
dukungan
Pxesiden/Wakil Preideii dengan cara membuat
keputusan dan/atau tiridakan yang menguntungkan
atau merugikn salah atu pasaxgai caion sa1an-a
masa kampanyc sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 13 hurufa; dan
13. membcrikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/wakil Kepa1a Daerah, dengan cara
rnenggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat
keputusan dan/atad tindakan yang menguntungkan
atau merugikan saiah satu pasangan ca1on selama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 15 hurufb dan hurufc.

1

Pasal 14
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kezja sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 8 angka 9, Pasa1 9 angka 1 1, dan Pasa1 10
angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir
tahuri bezjalan.
Bagian Keernpat...

.,—
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Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 15
(1) Presiden mer.etapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon
I dan jabatan lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wcwenang Presiden
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c,
hurufd, dari hurufe
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagairnana
dimaksud pada ayat (!) ditetapkan berdasarkan
usul dari Pejabat Pembina Kcpegawaian.

1-asal 16
Pejabat Pezntina KepegawaIan Pusat menetzipkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang mendudukijabatan:
1. struktural eselon I di lingkungannya
untuk jenis hukurnan disiplin
seagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan avat (4) huruf a;
2. fungsiorial terter.tu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukurnan
disiplin sebagaimana dimaksud daiam
Paral 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsiona1 umum golongan ruang 1V/d
dan g1ongan ruang IV/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e;
4. struktural...

.
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struktural eselon 11 dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya untuk jenis hukuznan
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);

5.

struktural eselon 11 di ingkungan instansi
vertikai dan pejabat yang setara yang
berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk
jcnis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
2), ayat (3), dan ayat (4);

6.

fungsional umum golongan rnang IV/a
sampai dengan golongari ruang IV/c di
lingkungannya untuk jenis hukuman
diriplin sebagaimana dimaksud da1arn
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dan hurufe;

7.

struktura) eseion II ke bawah, fungionai
tcrtentu jenjang Muda da.n Periyeiia ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukurnan disiplin sebagaimana dimakrud
dalam Pasa1 7 ayat (3) hurufc dan ayat (4);
dan

8.

furigsional umum gocngan ruang I1I/d ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaiinana dimaksud
dalazn Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)
hurufa, hurufd, dan hurufe.

1

b. PNS yang dipekerjakan di lingkunganrya yang
menduduki jabatan:
struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);
2. fungsional...
.J

,

e.
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2.

3.

4.

fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;
fungsiona1 umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
struktura1 eselon H ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia kc bawah untuk jenis hukumari
disiplin sebagaimana dimaksud da1am
Pasa1 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;

c. PNS yang diperbantukan di Iinkungannya
yang inendudakijabatan:
struktural eselon J untuk jenis hukuinan
disfplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
hurufa;
2.

3.

4.

fungsional tcrtentu jenjang (Jtama untuk
jcnis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud daiam Pasa1 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf
c;
fungsiona1 umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e ur.tuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) hurufa;
struktural esclon 11 dan fungsional
tertentu jnjang Madya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalarri Pasa1 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a, hurufb, dan hurufc;
5. fungsiona1...

.
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5.

fungsional umum golongan ruang !V/a
sampai dengan golongan ruang IV/c untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat
(4) hurufa;
6. struktural eselon 111 ke bawah dar
fungsional tertcntu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagairnana dimaksud dJam
Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat 4) huruf
a, hurufb, dan hurufc; dan
7. fungsional urnum go1ongan ruang III/d ke
bawah untuk jcnis hukuman disipliri
sebagairiiana diinaksud da1am Pasal 7 ayat
(3) hurufc dan ayat (4) hurufa;
d. PNS yang dipekclTjakan ke luar nstans
induknya yang menduduki jabatan:

,

1. struktural ese1on 1 untuk jens hukuman
disiplin sebagairnana dinaksud dalarn
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
2. struktural eselon 11 ke bawah dan
fungsional tertcntu jenjang Utaxna ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud da1arn Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
hurufe; dan
3. fungsional uxnum go1ongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
hurufe;

e. PNS...

.
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b.

PNS yang dipekexjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon 11, jabatan fungsional tcrtentu
jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan golongan
ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (2);
dan

c.

PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan strukturai esclon 111,
jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dai
Penyeiia, dan jabatan fungsiona1 urnum
golongan ruang III/b saripai dengan golongan
ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf o dan huruf b.

(3) Pc.jabat struktural eselcn 1! dan pejabat yang setara
menetapkari penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yaag menduduki jabatan:

4.

1. struktural eselon 111, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsiona1
umum golongan ruang 1II/c dan golongan
ruang IiI/d cii lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutari,
dan fungsiona1 umum goIonga ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
Iingkungannya, urituk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. PNS...
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PNS yang dipekeifakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural cselon 111, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan iungsional umum golongan ruang I1I/c
dan golongan ruang 1I1/d untuk jenis :iukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7
ayat (2); dan

c.

PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang rnenduduki jabatan struktural cselon IV,
jabatan fungsiona1 tertentu jcnjang Pertarna
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsiorial urnurn golongan ruang 11/c sampai
dexigan golongan ruang I1I/b untuk jenis
hukuznan disiplin sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a. dan huruf b.

(4) Pejabat struktural eselon 11 yang atasan
langsungriya:
a.
b.

Pejabat Pembina Kcpegawaian; dan
Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat
Peinbina Kcpegawaian,

selain znenetapkan penjatuhan hukuman disipiin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga
bcrwenang menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS yang xnenduduki jabatan
struktura1 esclon IV ke bawah, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertaxna dan Pelaksana Lanjutan,
dan jabatan fungsioiial urnurn go!ongan ruang III/d
ke bawah di Jingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaiinana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat
(3) hurufc.
(5) Pejabat...

.

:

-
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(5) Pejabat struktural eselon 111 dari pejabat yang setara
menetapkan peniatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang mendudukijabatan:
1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsiorial umum golongan ruang 1I/r
sampai dengan golongan ruang II1/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud da1am
Pasa1 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon V, fungsiona1 terteiitu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pcmula,
dan rungsona1 umum golongan ruang 1I/a
dan goloiigan ruang Ii/b di lingkungannya,
untuk jeiis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat
(3) huruf a dan huruf h;
b. PNS yang dipekakan atau diperbartuKan d
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktui-al eselon IV, jabatan furigsional
tertcntu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
go1ongan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang IIi/b urituk jeni. hukumar disiplin
sebagaimana dimaksud dalaxn Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tenentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dii jabatan fur.gsional
umum go1ongn ruang II/a dan golongan ruang
II/b untuk jcnis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 ayat (3)
hurufa dan hurufb.
(6) Pcjabat...

$,
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Pejabat struktural cselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a.

b.

PNS yang znenduduki jabatan:
1.

struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pclaksana dan Pe!aksana Pemula,
dan furigsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang !1/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan

2.

fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
o;

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkunga.nnya yang menduduki jabatan
struktural esdon V, jabatan furigsional tertertu
jenjang Pelaksana ar Pelaksana Pemu1a, can
jabatan fungsional umuni golongari ruang II/a
dan golongan ruang II/b unttk jenis hukurnan
diipIin sebagaimana dimaksud dIaxn Pasal 7
ayat (2); dan

c. PNS yang d.iperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sarnpai dengan golorigan
ruang I/d untuk hukuman disiplin
sebagaiinana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (3)
hunifa dan hurufb.
(7) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

,

.

a. PNS yang mcnduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai deiigan
golozigan ruang I/d di Iingkungannya, untuk
jcnis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b.PNS...

,.,
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional uinum golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 17
Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan
Republik Jndonesia di luar negeri untuk jenis hukurnan
disiplin sebagaimana dixnaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dan ayat (4) huruf b dan huruf c.

Pasal 18
(i)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provins
menctapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS Daerah Provinsi yang mendudukijabatari:
1. struktural eselon I di lingkungannya
untuk jenis hukurnan disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud da.lam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsiona1 umum golongan ruang IV/d
dan go1ong.n ruang !V/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan hurufe;
4. strktura1...

ø

-,
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struktural eselon

11

dan fungsional

tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
5.

fungsionai umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya untuk jenis hukunian
disiplin sebagaimana dimaksud dalazn
Pasa1 7 ayat (3) dari ayat (4) huruf a, huruf
d, dan huruf e;

6.

rtruktural esclon 1!! kc bawah, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke
bawah di hngkungannya untuk jenis
hukuman disiplin scbgaimana dirnaksud
dalain Pasa1 7 ayat (3) hurufc dan ayat (4);
dan

7.

fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)
hurufa, hurufd, dan hurufc;

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang
mcnduduki jabatan:
1.

struktural esclon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 7 ayat (2);

2.

fungsiona1 tertentu jenjang Utaziia untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2) dan ayat
(4) hurufb dan hurufc;

3. fungsional.

—*s
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- _—

—-

-,

FRESIDEN
REPUBLIK INDONES1A
- 34 3.

4.

fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
daiam Pasa1 7 ayt (2); dan
struktural eselon 1! ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penye1ia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c:

c. PNS yang diperbantukan di !ingkungannya
yang menduduki jabatan:
1. strukturai eselcn I, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
hurufa;
2. fungsional tcrtentu jenjang Utama, untuk
jenis Fukuman disiplin sebagaiinana
diniaksud da1xn Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b. dan huruf
c;
3. fungsional uinuri-i golongan ruang IV/d
dan go1ongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
da1am Pasai 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) hunif a;
4. struktural eselon 11 dan fungsional
tertentu jenjang Madya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaiinana dirnaksud
daiam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a, hurufb, dan hurufc;
C. fungsioral urnurn golongan ruang IV/a
sarnpai dcngan golongan ruang IV/c,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a;
6. struktural
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f.

PNS yang dipekexjakan atau diperbantukan
pada Perwa1d1an Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) hurufa, hurufd, dan hurufe; dan

g.

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara Iain atau badan internasionai,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disipiin sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan hurufe.

(2) Pejabat struktural eceion I menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang mendudukijabatan:
1. struktural eselon 11, fungsiona1 tertentu
jenjang Madya, dan fungsional umum
golongari ruang IV/a sampai dengan
gclongan ruang IV/c di ]ingkungannya,
untuk
disiplin
hukurnan
jcnis
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat
(2); dan
2. struktural esclon 111, fungsionaJ tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan füngsional
umum golongan ruang III/b sanpai
dcngan III/d di lingkungannya, untuk
jcnis hukuman d.isiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a
dan hurufb;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural cselon 11, jabatan fungsionaJ tertentu
jenjang Madya, dn jabatan fungsiona1 umum
golongan ruang IV/a sampai dcngan golongan
ruang N/c, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS...

.
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yang xnenduduld jabatan struktural eselon 111,
jabatan fungsional tertcntu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang III/b sampai dengan golongan
ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin
scbagaixnana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
hurufa dan hurufb.
Pejabat struktural cselon 11 menctapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a.

PIS yang menduduki jabatan:
1.

struktural eselon 111, fungsiona1 tertcntu
jcnjang Muda dan Pcnyelia, dan fungsicnai
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang 1II/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
daiain Pasal 7 uyat (2); dan

2.

struktura1 eselon Iv, fungsiona1 tertentu
jcnjang Pertama dan Pclaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang H/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
iingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekcxjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural cselon 111, jabatan fungsiona1
tertentu jenjang Muda dan Pcnyelia, dan
jabatan fungsicna1 uxnum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin scbagaixnana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS...
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang rnenduduki jabatan struktural eselon jV,
jabatan fungsiona1 tertentu jenjang Pertama
dan Pclaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsina1 umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang !II/b, untuk jenis
hukurnan disiplin sebagaiinana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
( ij

Pejabat struktuxal esclon 111 rnenetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang mendudukijabatan:
l. struktura1 eselon JV, fungsional tertcntu
jeniang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional vmum golongan ruang II/c
sampai derigan goiongan ruang III/b di
lingkungarinya, untuk jenis hukurnan
disipiin sebrgaimana dirnaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon V, fungsiona1 tertcntu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk
disiplin
jenis
hukuxnan
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat
(3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
Iingkungannya yang menduduki jabatan
struktural esclon IV, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama .Ian Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golorigan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalaxn Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS .

::

i

PRFSIDEN
REPUBLIK 1NDONESA
- 39 c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pcmula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang
II/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (3)
hurufa dan hurufb.
(5)

Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
nienetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a.

PNS yang menduduki jabatan:
1.

struktural se1on V, fungsiona1 tertcntu
jenjarig Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsiona1 umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebaainiana dimaksurl dalam Pasal 7 ayat
(2); dan

2.

!

fungsiona1 umum golongan ruang I/a
sa.mpai dengan golongan ruang I/d, untuk
hukunian disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;

b. PNS yang dipekeijakan atau diperbantukan di
lingkungannya, yang menduduki jabatan
struktural esclon V, jabatan fungsiona1 tertentu
jerijang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimakcud dalain Pasal 7
ayat (2); dan
g.
c.PNS...

.

.
[
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- 40 PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang 1/d, untuk jenis hukurnan disiplin
sebagaimana dimal<sud dalarn Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a.

PNS yang menduduki jabatan fungsional
urnum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan ruang 1/d di lingkungannya, untuk
jenis hukurnan disiplin sebagaimana dirnaksud
daiarn Pasa1 7 ayat (2); dan

b.

PNS ya1g dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsionai umuin golongan ruang I/a sarnpai
dcnan golongan ruang I/d, untuk jenis
hukurnan disiplin sebagaimana dimaksud
dalarn Pasa1 7 ayat (2).
Pasal 19

Gubernur selaku wakil Pcrnerintah menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau
diperbantukan pada Kabupatcn/Kota lain dalam
satu prcvinsi yang rnenduduki jabatan Sekrctaris
Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman
disiplin sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat
(4) hurufb, hurufc, hurufd, dan hurufe; dan

b. PNS..

,,
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PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi ain yang
dipekcxakan

atau

diperbantukan

pada

Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki
jabatan Sekrctaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 7 ayat (4) huruf b danhuruf c.

Pasal 20

(1) Pejabat

Pexnbina

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi:
a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan:

1

1.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagairnana dinaksud dalein
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
hurufa;

2.

furigsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya, untuk jcnis hukuxnan
disiplin sebagaimana dixnaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

3.

fungsiorial uxnuxn golongan ruang IV/d
dan goiongan ruang IV/c, urtuk jenis
hukuman disiplin scbagaiinana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a, huruf d, dan huruf c;

4.

struktural eselon 11 dan fungsicnal
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingicungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsional,..

PRESIDEN
REPUE3LIK INDONESIA

5.

- 42 fungsional umum golongan ruang IV/a
saxnpai dengan golongan ruang IV/c di
Iingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagainLana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dari huruf e;

6.

struktural eselon 111 ke bawah dan
furigsiona1 tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah di lingkungannya,
untuk
jenis
disiplin
hukurnan
sebagaimana dimaksud daIam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4); dan

7.

fungsional umurn golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a, huruf d, dan huruf e;

b. FNS vang dipekerjakan di lirigkungannya yang
menduduki jabatan:
1.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jeriis hukumari disiplin scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

2.

fungsionaI tertentu jenjang Utaina, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa1 7 ayat (2) dan ayat
(4)hurufbdanhurufc;

3.

fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
da.lam Pasal 7 ayat (2); dan

4.

struktural cselon H ke bawah dan
fungsionaI tertentu jcnjang Madya dari
Pcnyclia kc bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalaxn
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan
hurufc;

•

•

c. PNS.
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yang xnenduduki jabatan:
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a;
2.

fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jexis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan 1uruf
c;

3.

fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/e,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaiinana dimaksud dalaxri Pasal 7 ayt
(2), ayat 3), dan ayat (4) hurufa;

4.

struktural cselon 1! dan fungsional
tertentu jenjang Madya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayøt (3), dan ayat
(4) hunif a, huruf b, dan huruf c;

5.

struktural esclon IIt ke bawah dan
fungsiona1 ter.entru jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuxnan
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan hurufc; dan

6.

fungsiona1 umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jcnis
hukuman disiplin scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a;
d. PNS
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induknya yang menduduki jabatan:
1.

dan
strulctural esclon 11 ke bawah
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
hurufe; dan

2.

fungsional umum golongan ruang IV/e kc
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
hurufe;

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
esclon I lce bawah dan jabatan fungsional
tertentu jenjang Uiarna ke bawah serta jabatan
fungsional umum golongan IV/e ke bawah,
untuk jenis hukuman disipiin sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (4) huruf d dan
hurufc;
f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantkan
pada Perwakilan Republik Indcnesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman dsiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) hurufa, hurufd, dan hurufe; dan
g. PNS yang dipckerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untukjenis hukurnan
disiplin sebagairrana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan hurufe.
(2) Sekretaris. .

t

.
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penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1.

struktura1 eselon 11 di lingkungannya,
untuk
jenis
hukuznan
disiplin
sebagairnana dimaksud da1am Pasal 7 ayat
(2);

2.

struktural eselon 111, fungsional tertcntu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golcngan ruang IH/c dan golongan
ruang Ill/d di lingkungannya, untuk jenis
hukurnan disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
struktural eselon Iv, fungsional tertentu
jenjang Pertarna dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsiona1 umurn golongan ruang iI/c
sampai dengan gciongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukurnan
disiplin sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) hurufa dan hurufb;

3.

b. PNS yang dipekexjakan atau diperbantukan di
lirgkungannya yaiig mcnduduki jabatan
struktural eselon 111, jabatan fungsiona1
tertentu jcnjang Muda dan Penye!ia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang IIi/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana iimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukari di Iingkrungannya
yang rnenduduki jabatzn struktural eselon IV,
jabatan fungsiona1 tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umuin golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang III/b, untuk jcnis
hukuman disiplin scbagaimana dimaksud
dalain Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(3) Pejabat...

_________

...
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(3) Pejabat strukturai eselon 1! menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang mertduduki jabatan:
1. struktural eselon 111, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang 1II/c dan golongan
ruang III/d di linglcungannya, untuk jenis
hukurnan disiplin sebagaimana dimaksud
dalam PasaJ 7 ayat (2); dan
2.

struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Larijutan,
dan fungsional urnum gcAongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
linglcungannya, untuk jenis hukunian
disiplin sebagairnana dixnaksnd dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. 1NS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lirigkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon 111, jabatan fungsiona1
tcrtentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsiona1 umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan cli lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural csclon Iv,
jabatan furigsional tertentu jenjang Pcrtanaa
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang III/b, untuk jenis
hukurxaan disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(4) Pcjabat.
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penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a.

PNS yang menduduki jabatan:
1.

struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsiona1 umum golongan ruang 1I/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disipliri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

2.

struktural eselon V, fungsiona1 tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fnngsional umum golongan ruang 1I/a
dan golongan ruang II/b di 1ingkungannyo,
untuk
jnis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 7 ayat
(3) hurufa dan hurnfb;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
strukura1 eselon IV, jabatan fungsional
tcrtentu jenjang Pertama dan Pclaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dcngan golongan
ruang III/b, untuk jcnis hukuman disiplin
scbagairnana dixnaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsiona1 tertentu jenjang Pelaksana.

,

dan Fe1aksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan z-uang
II/b, untuk jcnis hukuznan disiplin
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
hurufa dan hurufb.
(5) Pcjabat. ,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang
setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebgaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan
2. fungsiona1 umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d, urÅtuk
hukuan disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;
b. PNS yang dipekejakan atau diperbantukari di
Iirgkungannya yang menduduki jabatan
struktuial cselon V,
fungsiona tertentu
jenjang Peiaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang IIfa
dan golongan ruang H/b, untukjcnis hukurnan
disiplin sebagaimarÅa dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan di linglcungannya
yar.g rrÅcndudukl jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dcrigan golongan
ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 ayat (3)
hurufa dan hurufb.
(6) Pejabat struktural cselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang mcnduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dcngan
golongan ruang I/d di 1ingcurigannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 7 ayat (2); dan
b. PNS...

)/
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lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umurn golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d, untuk jcnis
hukuman dsip1in sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 2 1
(1)

Pcjabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
rnc1akukan pelanggaran diip1in.

(2)

Apabila Pejabat yang berwenang menghukuni
sebagaimana dimakcud pada ayat (lj tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran isip1in, pejabat tersebut
dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3)

Hukuman disiplin sebagaimana diniaksud pada
ayat (2) sama dcngan jenis hukuman disiplin yang
seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

(4)

Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
menjatuhkan hukuman disiplin tcrhadap PNS yang
rnclakukan pelanggaran disiplin.

PasaI 22
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang
menghukum, maka kcwenangan menjatuhkan hukuman
disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

.,

Bagian Keljma...

.
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Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyainpaian Keputusan Hukurnan Disiplin
Pasal 23
(1)

PNS yang diduga melakukan pc1anggaran disiplin
dipanggil secara te -tu1is oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2)

Pemanggilan kepada PNS yang diduga mclakukan
pe1anggaran disiplin dilakukan pa1ing lanibat 7
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3)

Apabila pada tanggal yang seharusnya yang
bersangkutari diperiksa tidak hadir, riaka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
(tujuh) hari keria sejak. tanggal scharusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertarna.

(4)

Apabiia pada tanggal pemcriksaan sebagairnana
diinaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan
tidak hadir juga xnaka pejabat yang berwcnang
menghukuin menjatuhkan hukuman disiplin
bcrdasarkan alat buki dan keterangan yang ada
tanpa dilakukan pemeriksaan.
Pasal 24

(1)

Sebelum FNS dijatuhi hukuman disiplin setiap
atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
PNS yang diduga mclakukan pelanggaran disiplin.

(2)

Pemcriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sccara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk bcnta acara pemeriksaan.
(3) Apabila...
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dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk
menjatuhkan hulcurnan disiplin kepada PNS
tersebut merupakan kewenangan:
a.

atasan Iangsung yang bersangkutan maka
atasan Iangsung tersebut wajib menjatuhkan
hukuman disiplin;

b.

pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki
discrtai berita acara pemeriksaan.
Pasal 25

(1)

Khusus untuk pelanggaran disiplin yag ancaman
hukuinanya sbagaimana dimaksud da1am Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Peineri.ksa.

(2)

Tim Pcmeriksa sebagairnana dimakud pada ayat (1)
terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,
dan unsur kepegawaian atau pejabat Iain yang
ditunjuk.

(3)

Tirn Pemcriksa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yar.g ditunjuk.

Pasci 26
Apabila diperlukan, atasan Iangsung Tim emeriksa
atau pejabat yang berwenang mcnghukum dapat

,
.,

meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27...

,
.
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(1) Dalarn rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang
diduga mclakukan pelanggaran disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat, dapat dibebaskan semcntara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa.
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sainpai dcngan ditetapkunnya keputusan hukuman
disiplin
(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tctap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam nal atasan langsung sebagaiinana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada, rnaka pcmbebasan
sementara dari jabatannya dilakukaii oleh pejabat
yang lebih tinggi.
Pasal 28
(1) Bcrita acara pcmeriksaan sebagaixnana dimaksud
dalaxn Pasa1 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh
• pejabat yang rnemeriksa dan PNS yang diperiksa.
(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
rnenandatangani berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
urituk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 29...

.
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(1)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang
berwenang menghukum menjatuhkan hukurnan
disiplin.

(2)

Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan
pe1anggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.
Pasa! 30

(1)

PNS yang berdasarkan hasil pcmeriksaan ternyata
mclakukan bcberapa pelanggaran disiplin,
trhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jcnis
Fukurnan disiplin yang terberat setelph
mempertirnbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(2)

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin
kemudian rnelakukan pclanggaran disiplin yang
sifatnya saina, kepadanya dijatuhi jenis hukurnai-i
disiplin yang lehih berat dari hukuman disiplin
terakhir yang pernah dijatuhkan.

(3j PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali
atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau
d iperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi
hukuman disiplin yan; bukan rnenjadi
kcwenangannya, Pimpinan in stansi atau Kepa1a
Pcrwaki.lan mcngusulkan penjatuhan hukurnan
disiplin kepada pejabat pernbina kepegawaian
instansi induknya discrtai berita acara
pemeriksaan.
.r

Pasal 31 . -.

.
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Pasal 31
(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang
menghukum.
(2) Keputusan scbagaimana dimak3ud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwcnang menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi
terkait.
(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin
sebagainana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 14 (empat bclas) hari kerja sejak
keputusan ditetapkan.
(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
tidak hadir pada saat penyampaian keputusan
hukuman disiplin, keputusan dikirim kcpada yang
bersangkuan.
BAI3 IV
UPAYA ADMINISTRATIF

Pa3al 32
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif.
Pasal 33
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a.

Presiden;

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c;
c. Gubernur...
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hukuman disiplin scbagairnana dimaksud da1an
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
Kepala Perwakilan Republik !ndonesia; dan

e.

Pejabat yng berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimasud da1ain
Pasal 7 ayat (2),
tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 34
(1) Hukuman disip!in yang dapat diajukan kebcratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jcnis
hukumar1 disiplin sbagaimana dimaksud da1an
Pasal 7 •ayat (3) • huruf a dan huruf h yang
dijatuhkan oleh:

-.

a.

Pejabat struktural e3elon I dan pcjabat yang
setara ke bawah;

b.

Sekretaris Daerah/Pcjabat struktural eselon 11
Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabai yang setara
ke bawah;

c.

Pejabat struitura1 esclon 11 kc bawah di
lingkungan instansi vertikal dan unit dengan
sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat
struktural cselon 1 yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan

d.

Pcjabat struktural eselon 1! ke bawah di
lingkungan nst2nsi vertikal dan Kantor
Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan
scbutan lain yang berada di bawah dan
bcrtanggung jawab kepada Pejabat Pcmbina
Kepegawaian.
(2) Hukuman...

.

,
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administratif sebagaimana dimaksud da1arn Pasal
32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a.

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jeriis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 7 ayat (4) hurufd dan hurufe; dan

b.

Gubernur selaku wakil pernerintah untuk jenis
hukurnan disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 7 ayat (4) hurufd dan hurufe.

Pasal 35
(l) Keberatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34
ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan
pejabat yang berwnang menghukum derigan
me rnuat alasan keberatan dan ternbu sannya
disampaikan kcpada pejabat yang berwenang
menghukurn.
(2) Keberatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l)
diajukan dalarnjangka waktu 14 (cmpat belas) hari,
terhitung mulai tanggal yang bersangkutan
menerirna keputusan hukuman disiplin.

Pasal 36
(1) Pcjabat yang berwenang menghukum sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa1 35 ayat (i), harus
memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh PNS yang bersangkutan.

(2) Tanggapan...

.
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disampaikan secara tertulis kepada atasan Pcjabat
yang berwenang menghukum, da1an- jangka waktu
6 (enam) hax-i keija terhitung rnulai tanggal yang
bersangkutan xnencrima tembusan surat keberatan.
(3) Atasan pcjabat yang berweuang mcnghukum wajib
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
oleh PNS yang bersangkutan dalarn jangka waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan ruencrima surat
keberatan.
(4) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud
pada ayat (2 pejabat yang berwenang menghukum
tEdak remberikan tanggapan atas keberatan maka
atasan pejabat yang berwenang mcnghukurn
mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
(5) Atasan pejabat yang berwenarig rnenghukurn daat
rnernanggil dan/atau meminta keterangan dari
pejabat yang berweuang menghukum, PNS yang
dijatuhi liukuman disiplin, dan/atau pihak lain
yang dianggap perlu.

Pasa1 37
(1) Atasan Pejabat yang berwenang mengh-ukurn dapat
memperkuat, rnernperingan, mcmperberat, atau
merrbatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan
oleh pcjabat yang berwenang mcnghukum.
(2) Penguatan peringanan, pembcratan, atau
pembatalan hukuman disiplin sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Atasa.n Pcjabat yang bcrwenang
mcnghukum,

$
(3) Kcputusan...

,
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mcnghukum sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)
bersifat final dan mengikat.
(4) Apabila dalarn waktu lebih 21 (du puluh satu) hari
kcrja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
tidak mengambil keputusan atas keberatan maka
keputusan pejabat yang berwenang menghukum
batal derni hukum.

Pasa1 38
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 34 ayat (2), dapat
mengajukan banding administratif keada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.
(2) Ketcntuan rncngenai banding administratif diatur
lebih Ianjut dalarn peraturan perundang-undangan
yang rnengatur tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
Pasal 39
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:
a. mengajukan
administratif
banding
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 rnaka
gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang
bersang1.utan tetap zuelaksanakan tugas;
b. tidak meugajukan banding adrninitratif
sebagaimana diaksud dalam Pasal 38 maka
pernbayaran gajinya dihentikan terhitung mulai
bulan bcrikutnya sejak hari ke 15 (lima belas)
kcputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Pcnentuan...

.
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tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
rnenjadi kewenangan Pcjabat Pembina Kepcgawaian
dengan mempertimbanglcan dampak terhadap
lingkungan kirja.
Pasal 40
(1) PNS yang rneninggal dunia sebelum ada kcputusan
atas upaya administratif, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)

PNS yang iriencapai batas usia pensiun sebelum ada
kcputusan atas:
a.

kcberatan, dianggap telah selesai menjatani
hukuman dsiplin dan diberhentikan dcngan
hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak
kepegawaiannya bcrdasarkan kctentuan
perat.ira.i perundang-undanan;

b.

banding administrati, dihentikan pcmbayaran
gajinya sampai dengan ditetapkannya
keputusan banding administratif.

(3) Dalam hal PNS sebagaiiaana dirnaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) huruf b meningga1 dunia,
diberhentikan dengan hormat daa diberikan hakhak kepegawaiannya berdasarkan ketcntuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1) PNS yang mengajukan kcberatan kepada atasan
Pejabat yang berweriang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kcpcgawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat
dan/atau kcnaikan gaji berkala sampai dengan
ditetapkannya keputusan yang mempunyai
kckuatan hukum tctap.
(2) Apabila..

.

-
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menghukum dibatalkan rnaka PNS yang
bersangkutan dapat dipeitimbangkan kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
PNS yang sedang dalani proses pemeriksaan karena
diduga me!akukan pelanggaran disiplin atau sedang
mengajukan upaya administratif ticiak dapat disetujui
untuk pindah instansi.

2A13 V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISLPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
PasaI 43
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a.

Presiden;

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaixnana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf
b,danhurufc;
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Gubcrnur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukurrian disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) hurufb dan hurufc;

d.
e.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
Pejabat yang berwcnang menghukum untuk jenis
iiukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 7 ayat (2),

mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 44
(1)

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
sclain scbagaimana dimaksud da1am Pasa1 43,
apabiia tidak diajukan keberatan maka mulai
bcrlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah
kcputusan hukumc.n dsip1ir diterima.

(2)

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
sclain sebagairnana dimaksud da1am Pasa1 43,
apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku
pada tanggal ditetapkannya keputusan atas
keberatan.

Pasal 45
(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pcjabat
Pcmbina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
pexnerintah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding

.,

administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15

,

diterima.

(lirna belas) setelah keputusan hukuman disiplin

(2) Hukuman

.
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Hukuman disiplin yang dijatuhkan olch Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
pemerintah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud da1arn Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e, apabila diajukan banding
administrt.tif maka mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan banding administratif.

Pasal 46
Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir
pada waktu penyanipaian keputusan hukuman disiplin
maka hukuman disiplin berlaku pada hari kc 15 (lirna
belas} sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaiaxx
keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pendokurnentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 47
(ij Keputusan

hukuman

disiplin

wajib

didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
(2) Dokumen
keputusan
disiplin
hukuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai salah satu bahan penilaian dalarn
pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB vI...

.

I

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES1A
- 63 BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
(1)

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang
dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan
tetap berlaku.

(2) Keberatan yarg diajukan kepada atasan pejabat
yang berwenang mcnghukum atau banding
adniinistratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan
Pernerintah ini diselesaikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturari
pelaksanaannya.
(3) Apahila terjadi pelanggaran disiplin dan telah
dilakukan pemeriksaan scbelum berlakunya
Pcraturan Pemerintah ini maka hasil pemcriksaan
tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku
ketentuan dalaxn Peraturan Pemerintah ini.
(4) Apabila texjadi pelanggaran disiplin sebelum
bcrlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum
dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
•

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Kctcntuan pelaksanaan Pcraturan Pernerintah ini diatur
lebih lanjut oleh Kepa1a Badan Kepegawaian Ncgara.
Pasal 50...
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Pada saat Peraturan Pe.mcrintah ini mulai berlaku:
Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pcmerintah Nornor 65 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2.

Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 1)80
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

3.

Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang
ada sebelum berlakunya Peraturan Perncrintah ini
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diubah berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51
Peraturan Pemerintah ini lnulai berlaku pada tangga1
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pcmerintaii ini dengan
penernpatannya dalarn Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .6 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SU•SILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tangga! 6 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUI3LI1 INDCNESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUI3LIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 74
Salinan scsuai dcngan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
I3idang politik dan Kesejahteraarx Rakyat,

Wisnu Setiawan

.
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memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatiihkan kepada PNS yang telah terbukti me1akukan pelanggaran.
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang
telah melakukan pelanggarari, agar yang bersangkutan mempunyai
sikap menycsal dan berusaha tidak rnengulangi dan memperbaiki diri
pada masa yang akan datang.
Dalam Pcraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis
hukuman disipliri yang dapat dijatuhkan tcrhadap suatu pelanggaran
disiplin. Ha1 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang
berwenaiig menghukum serta memberikan kepastian dalam
menjatuhkari hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasari
kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah
ditentukan dalam Peratiiran Pemerintah ini.
Pcnjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan,
sedarig, atau berat scsuai dengan bcrat ringannya pdanggaran yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan
1atar belakang dari dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Kewe.nangan untuk inenetapkan keputusan pernberhertian bagi
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Selain hal tcrebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukurnar
£disiplin diberikan hak untuk membela diri raelalui upaya administratif
sehingga dapat dihindari teijadinya kescwenang-wenangan dalam
penjatuhan hukuman disiplin.
11. PASAL DEMI PASAL
Pasa1 1
tukup jelas.
Pasa1 2
Cukup jelas.

Pasal 3...
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Angka 1
Cukup jelas.
Angka2
Cukup jclas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pernerintah adalah setiap PNS di samping taat juga
berkcwajiban melaksanakan keterituan Undang-Undang
Dasar Negara Rcpublik Inconesia Tahun 1945, kebijakan
negara dan Pernerintah serta tidak rnempermasalahkan
dan/atau rnenentang Pancasila, dan Undang-Undang E)asar
Negara Republik lridonesia Tahun 1945.
Angka 4
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
adalah peratu ran peru ridang-undangan yang mengatu r
mengenai jcnis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Angka5
.-s
Yang dimaksud dengan tugas kedinasan adalah tugas yang
diberikan oleh atasan yang berwcnang dan berhubungan
dengan:
a. perintah kedinasan;
b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
atau peiaturan yang berkaitan dcngan kepegawaian;
c. peraturan kedinasan;
d. tata tertib di Iingkungan kantor; atau
e. standar proscdur kerja (Standar Operating Procedw-e atati
SoFj.
Angka 6..
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Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Yang dimaksud dengan menurut sifatnya dan menurut
perintah adalah didasarkan pada peraturan perundangundangan, perintah kdinasan, dan/atau kepatutan.
Angka 9
Cukup jelas.
Argka 10
Cukup ielas.
Angka 11
Yang dirnaksud dengan kewajiban untuk xnasuk kerja dan
menaati kctentuan jarn kerja adalah setiap PNS wajib
datang, rnelaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan
jaxn keija serta tidak berada di tempat umum bukan karena
dinas. Apabila berhalangan hadir wajib rnernberitahukan
kepada pejabat yang berwenang.
Keterlarnbatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung
secara kumulatif dan dikonverzi 7

(tujuh setengah) jarn

saxna dengan 1 (satu) hari tidak inasuk keija.
Angka 12
Yang diinaksud dengan sasaran keija pegawai adalah
rencana keija dan target yang akan dicapai oleh seorang
pcgawai yang disusun dan disepakati bersama antara
pegawai dengan atasan pegawai.
Angka 13

-.-
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Angka 13
Cukup jelas.
Angl<a 14
Yang dimaksud dengan memberi1<an pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat adalab. memberikan pclayanan
kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Yang dimaksud dengan rnemberikan kesernpatan kpada
bawaJ-ian untuk mengernbangkan karier adalah memberi
kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan
kernampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain
memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan
pendidikan formal lanjutan.
Angka 17
Cukup jelas.
Pasa1 4
Angka .
Yang dimaksud dengan nienya1ahgunakan wewcnang
adalah menggunakan kewenangannya untuk me1akukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai
dengan tujuan pemberian kewenangan tersehut.
Angka 2
Contoh:
Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang
perizinan mcmbantu mengurus perizinan bagi orang lain
dcngan mcmperoleh imbalan.
Angka 3..

.
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Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka S
Yang dimaksud dengan memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, rnenycwakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak hergerak, dokuxnea atau
surat berharga milik negara secara tidak saif &dalah
perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan
termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen,
atau benda lain yang dapat dipindahtangankan.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan struktural
dan jabatan fungsional tertcntu.
Angka 8
PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut
diduga ba1wa hadiah terxebut diberikan sebagai akibat atau
disebabkan kaxcna telah melakukan atau tidak xnelakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bcrtentangan dcngan
kewajibannya.
Angka 9
Yang dimaksud dengan bertindak seweriang-wenang adalah
setiap tindakan atasari kepada bawahan yang tidak sesuai
dengan peraturafi kedinasari seperti tidak mcmberikan tugas
atau pckerjaan kepada bawahan, atau membcrikan nilai
hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekcrjaan Pcgawai) tidak
berdasarkan norma, standar, dan proseduryang ditetapkan.

.,
Angka 10...

.
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Cukup jelas.
Angka 11
Yang dimaksud dengan Lmengha1angi berjalannya ugas
kedinasan adalah perbuatan yang mengakibatkari tugas
kedinasan rnenjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil
yang harus dipenuhi.
Contoh:
PNS yang tidak membcrikan dukungan dalam hal diperlukan
koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam tugas
kedirLasan.
Angka 12
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
PNS sebagai peserta kampanyc hadir untik mendengar,
menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan
pserta pemilu, taripa menggtnakan atribut Partai atau
PNS.
Yang dimaksud dengan mcngguiakan atribut partai
adalah dengan menggunakan dan/c.tau rxexnanfaatkan
pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar
artai politik dan/atau ca1on anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan/atau ca1on Prcsiden/Wakil Prcsiden
dalam masa kampanye.
Yang dimaksud dengan menggunakan atribut PNS
adalah seperti menggunakan seragam Korpri, scragam
dinas, kendasaan dinas, dan lain-lain.
Hurufc
Culcup jelas.
Hurufd...

PRFSIDEN
REPUBLIK 1NDONESA
-8Hurufd

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cuk.

Angka 13
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huru.

Angka 14
Cukup jelas.

Id
b

Angka 15
Hurufa

A:
tl(

Yang dimaksud dengan terlibat dalam kegiatan
kampanye adalah seperti PNS bertindak sebagai
pelaksana kampanye, petugas kaxnpanye/tim sukses,
tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, cian lainlain.

di
Huruf
Hi.
diz
yai
me
Hurufc

Hurufh
Cukup jelas.

Hu:

Hurufc

scc.
tert

Cukup jelas.

kep

Hurufd
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 5

Hurufa

Cukup jelas.

Mas
dihit

Pasal 6
PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman
disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana

Hurufb

naka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat
dikenakan hukuman pidana.

Cuku
Hlrufc
Cuku;

Pasal 7...
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Hukurnan disiplin yang herupa teguran lisan dinyatakan
dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.
Apab1a eorang atasan rnenegur bawahannya tetapi
tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman
disiplin, bukan hukuman disiplin.
Hurufb
Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis
dinyatakan dan disanLpaikan secara tertulis oleh pejabat
yang berwena1ig menghukum kepada PNS yang
melakukan pelanggaran.
Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas
secara tertuiis dinyatakan dan disampaikan secara
trrtu1is oleh pejabat yang berwenang menghukum
kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

kegiatafl
sebagai
m sukses,
dan lain-

Ayat (3)
Hurufa
Masa penundaan kenaikan gaji berka1a tersebut
dihitung penuh untuk kenaikan gaji berka1a berikutnya.
i huur
sur pidana
unan dapat

Hurufb
Cukupjelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Ayat (4) .

pasal 7

...
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Ayat (4)

Angka 6

Hurufa
Cukup jelas.

Cuk
Angka 7

Hurufb
Pernindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat

Cuk

Iebih rendah dengan mernperhatikan jabatan yang

Angka 8

lowong dan persyaratan jabatan.

Cuki.

Hurufc
Yang dimaksud dengan jabataxf adalah jabatan

Angka 9
Yang

struktural dan fungsional tertentu.

bahw
sehat.

Hurufd
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup

Hurufe
Cukup jelas.

Angka 1 1
Jerjr h

Pasal 8

xxxengac

Angka 1
Cukup jclas.

tentang
Angka 12

Angka2
Cukup jelas.

kup j
Angka 13

Angka 3
Cukup jelas.

Cukup je
Angka 14

Angka 4
Cukup jclas.

Cukup je
Pasal 9

Angka 5

Angkai

Cukup jelas.
Angka 6...

Cukup je1
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Cukup jelas.
Angka 7
Cukup je1a.
atafl etingkat
jabatafl yang

Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Yang dimaksud dengan tanpa aiasan yang sah adalah

talah jabatafl

bahwa alasan ktidakhadirannya tidak dapat diterima akai
sehat.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Jenis hukuman disiplin terhadap peianggaran kctentuan ini
mengacu antara lain pada peraturan perundang-undangan
tentang pelayanan publik.
Angka 12
kup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Pasal 9
Angka 1
Cukup jelas.
gka 6.

Angka 2...
/
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Angka 2
Cukup jelas.

Angka 1
Lih

Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Angka 1
Cu1
Angka 1C
Cuk

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 17
Cuk.

Angka 6
Cukup jelas.

Pasal 10
Angka 1
Cuku1

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 2
CUkur

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 3
Cukur
Angka 4
Cukup

Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jclas.

Angk5
Cukup j

Angka 1)
Lihat per.jelasan Pasal 8 angka 9.
Angka 12
Cukup jclas.

Angka 6
Cukup je
Angka 7
Cukupje

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jeL
Angka 14..
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Angka 14
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 1 1.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Pasa1 10
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angk5
Cukup jclas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jclas.
Angka 8
Cukup jclas.
a 4..

Angka 9...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka4
1.ihat penjelasan Pasal 8 angka 1 1.
Angka 5
Cuki.ip jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Pasal 13
Angka 1
Cikup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
2...

Angka 5...
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Angka

Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9.

Cu

Angka 10
Cukup jelas.

Arigka 3

Angka 1 1
Cukup jelas.

Angka 4
Lih

Angka 12
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 1 1.

Angka 5
Cuk

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 6
Cuk

Cu)

Pasal 1 1
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 7
Cuku
Angka 8

Angka 2
Cukupjelas.

.

Cuku
Angka 9
Cukup

Angka 3

Pasal 13

Cukup je1as.

Ang1a i
Cikupj

Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 1 1

Angka 2
CUkupj

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup je

Pasal 12
Angka 1

Angka 4

Cukup jelas.

Cukup jel;
Angka 2. .
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Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 1 1.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Pasal 13
Angka 1
Cikup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
2. ..

Angka 5 ...
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Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Lihatpenielasan Pasal 8 angka 11.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
ngka 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Yang diniaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun bexja1an adalah bahwa pe1angaran yang
,dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desembcr tahun yang bcrsangkutan.

Contoh
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Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret
2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.
Selanjutnva, pada bulan Mei sampai dengan juli 2G1 1 yang
bersangkutan tidak rnasuk keija selama 2 (dua) hari, sehingga
jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalain hal demikian, maka
yang hersangk.itan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran
tertulis.
Se!anjutnya, pada bulari Septernber sampa1 dengan bulan
Ncpember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja se]ama 5
(lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi ]2 (dua belas) tiari.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman
disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
Pasal 15
Ayat (1)
Pejabat struktural eselon 1 yang diturunkan jabatannya
menjadi pejabat struktural eselon 11 maka untuk
pengangkatan da1am jabatan struktural eselon 11 ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Yang dimaksud dengan jabatan lain yang pengangkatan dan
emberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain
Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah
Konstitu si.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasa1 16
Ayat (1)
Hurufa
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2. ..
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Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud denan Npejabat struktural eselon
11 antara lain adaiah:
a. Pejabat struktural eselon 11 di lingkungan
Dircktorat Jenderal atau 8adan atau
Sekretariat Jenderal, scperti Direktur, Kepala
Pusat. Kepala Biro;
b. Pejabat struktural eselon 11 di lingkungan
instansi vertikal yang atasan laiigsungnya
Pejabat strukturai eselon I yang Bukan Pejabat
Pemhina Kepegawaian, seperti Kepa1a Kantor
Wilayah Direktcrat Jendera1 Pajak, Kepala
Kantor Wi1y&h Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Pejabat struktural eselon 11 b di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis, seperti Kepa1a 6a1ai
Besar.
Angka 5
Yang dimaksud dengan Npejabat struktural eselon
II adalah Pejabat struktural eselon 11 di
lingkungan instansi vertikal dan Kepa1a Kantor
Perwakilan Provinsi atau Kepa1a unit setara
dengan sebutan lain yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kcpada Pejabat Pembina
repegawaian, seperti Kepa1a Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kepa1a Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan, Kepa1a Kantor Regional Badan
Kcpegawaian Negara, dan Kepa1a Kejaksaan
Tinggi.
Argka 6. ..
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Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Hurufg
,
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dirnaksud dengan pejabat yang setara adaiah PNS
yang diberi tugas tarnbahan untuk mernirnpin satuan unit
kerja tertcntu, antara lain Rektor dan Dekan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pejabat yang setara aa1ah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk memirnpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Tinggi.
Ayat (4) ..
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Ayat (4)
Lihat penjelasaxi ayat (1) angka 4 dan angka 5.
Ayat (5)
Yang dirnaksud dengan pejabat yang setara adalah PNS
yang diberi tugas tarnbahan untuk rnemimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Negeri, Direktur
Akademi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pejabat yang setara adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk rnemimpin satuan unit
kerja tertentu, aitara lain Kepala Sekolah Menengah Atas,
Kepa1a Sekolah Menengah Pertama.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan pejabat yang setara adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk rne.rnimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Kepa1a Sekolah Dasar, Kepa1a
Tarnan Kanak-Kanak.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pa1 18
Ayat (1)
Hurufa
Angka 1
Jabatan strukturai eselon I di Provinsi adalah
jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
Angka2
Cukup jelas.
Angka3
Cukup jelas.
Angka 4 .

.
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Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Anglca 7
Cukup jelas.
Hurufb
Cu1ctip je1s.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
uruf f
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) ..

r
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Cukrup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6).
Ayat (6)
Lihat enjeIasan Pasal 16 ayat (7).
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasai 20
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup je1a.,
Angka2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Jabatan sti-uktural eselon 11 antara lain adalah
Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Dacrah
Kabupaten / Kota.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7..
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Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Eurufe
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
k,

Angka 1
Jabatan struktural eselon 11 adalah Asisten di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Angka 2
Cukup jelas.
Ang1a 3
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc...
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasari Pasal 16 ayat (6).
AyaL (6)
Lihat penjelasan Pasa1 16 ayat (7).
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada
pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi
atasan dari atasan secara berjerijang.
Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat
yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan
setelah mendengar keterangannya, dan tidak perlu
dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam benta acara
pemeriksaan.
Ayat (3
Cukupjelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22.

..
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayac (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ha PNS yang bersangkutan sebelurnnya dijatuhkan
hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dcngan
hormat maka keputusan pemberhcntiannya ditinjau kernbali
olch pejabat yang berwenang menjadi pernberhcntian dcngan
hormat.
Pasa1 41
at (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keputusan yang dibatalkan adalah
bahwa .berdasarkan 1ceputusan atasan pejabat yang
berwenang menghulcum atau Badan Pertimbangan
Kepegawaian, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak
bersa.lah.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43
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Yang dimaksud dengan 1pemeriksaan secara tertutup
adalah pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga
melakukan pelanggarari disiplin dan pemeriksa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Tim Pemeriksa bersifat teruporer (Ad Hoc).
Ayat (2)
Culcup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan
untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugastugasnya.
Selarna PNS yang bersangkutan dibebaskan semcntara dari
tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)...
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Yang dirnaksud dengan pemeriksaari secara tertutup
adalah pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga
rnelakukan pelanggaran disiplin dan perneriksa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasa1 25
Ayat (1)
Tim Pemeriksa bersifat teinporer (Ad Hoc).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
..

Pembebasan scrnentara dari tugas jabatannya dimaksudkan
untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugastugasnya.
Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4).

..

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup je!as,
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan secara tertutup adalah bahwa
penyarnpaian surat keputusan hanya diketahui PNS yang
bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan
serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa
pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak
boleh lebih rendahdari PNS yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34 . .,
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Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jclas.
Pasal 40
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Daiam ha1 PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhkan
hukuman disiplin herupa pemberhentian tidak dngan
hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kcmbali
oleh pejabat yang berwenang menjadi pembcrhentian dengan
hormat.
Pasa1 41
Ayt(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tkeputusan yang dibatalkan adalah
bahwa berdasarkan keputusan atasan pcjabat yang
berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan
Kepcgawaian, PNS yang bcrsangkutan dinyatakan tidak

b&rsalah.
Pasa1 42
Cukup jelas.
Pasal 43...

!
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Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasa1 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasa1 50
Cukup jelas.
Pasa1 51
Cukup jelas.
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